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Hazaszeretet és nemzettudat  
az 1920-as évek elemi iskoláiban 

 

Az 1925. évi tanterv alapján működő elemi iskolák 5–6. osztályosai 
számára megjelent olvasókönyvet Móra Ferenc és Voinovich Géza közre-
működésével egy tíz fős szerzőgárda szerkesztette. 

A 11 és 12 évesek olvasókönyve a magyar történelemről, a magyar hazáról, a 
magyar családról, a népszokásokról, a magyar táj szépségeiről szól, s a magyar 
irodalom kiválóságainak verseivel, elbeszélésével példaértékűen nevel és oktat. 

Emlékeztet és példát állít. Az év 12 hónapjának megfelelően a tan-
anyagot 12 részre tagolja. Minden hónap tananyaga, ismeretanyaga az 
„Emlékezzünk!” felirattal kezdődik, az alatta lévő „eseménynaptár” pedig 
pontosan jelöli az évszámot, a hónapot, az évforduló aktualitását. Az általá-
ban 4–6 évfordulót tartalmazó „naptár” alatt az adott hónap „évfordulós” 
jeles személyiségeitől olvasható egy-egy idézet, mely a jellem gyarapodá-
sát és a haza iránti érzelmek erősítését szolgálja. 

A 404 oldalas olvasókönyv külalakja esztétikus, A/5-ös nagysága 
gyermekhez méretezett. A fekete-fehérben nyomtatott könyvet érdekessé, 
színessé teszik a bőven alkalmazott díszítések, szemléletes illusztrációk, az 
emlékezet fejlesztésére szánt kiemelések, bekeretezések, az idézetek dőlt 
betűs szedése. 

Az irodalmi olvasókönyvet élménygazdaggá teszi a tudatos, az életko-
ri sajátosságoknak megfelelő, az érzelmekre hatni akaró tartalmi válogatás. 

A korszak fő nevelési célkitűzéseinek megfelelően a tankönyv a 
„Hitvallás”-sal kezdődik, melynek hét versszakából az első versszak, a 
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy Isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában”, a tankönyvek többségében fellelhető 
volt. „Nagy Magyarország” elvesztése történelmi tény. „Ilyen veszteség 
Magyarországot a XVI. század óta nem érte. A sokk, amelyet az akkori 
magyar társadalom átélt, mai ésszel és érzelmekkel szinte elképzelhetetlen”. 
(Berend T. 1986) 

Azt, hogy mit jelentett a trianoni veszteség a magyar népnek, az olva-
sókönyv egyszer, a „naptári rendnek” megfelelően júniusban, a trianoni 
békekötés évfordulója kapcsán veszi számba. A tematikus egységet Vargha 
Gyula: Ébresztő című vers kezdi: „Nem volt soha egünk ilyen sötét, Mohács, 
Világos ily gyászt nem hozott ránk”, s arra figyelmeztet, hogy „Nemzetrontó 
viszályra most az Ki vak vagy önző s aljas, céda, korcs.” 



Móra Ferenc saját írásával magyarázza a gyermekeknek, hogy „Csonka-
Magyarország nem ország”. Az azonos című írásában a „miértre” a következő 
feleletet adja:  

„Csonka-Magyarország azért nem ország, mert nem tudja a népét 
eltartani, már pedig, amelyik ország arra képtelen, amelyik nem tud a 
maga lábán, a maga erejéből megélni, az nem ország … Nincs fánk, nincs 
ércünk, nincs sónk, kevés a folyónk, nincs tengerünk, nincs iparunk, beteg 
a kereskedelmünk”.  

A „Három szín” című olvasmány Végvári: „Segítsetek” kötetéből 
való, „A limanovi huszárok”-nak Molnár Ferenctől való válogatás állít 
emléket. S a sort Vörösmarty Mihály: Ima című verse zárja: 

 

    „Isten segíts! népeknek Istene! 
      Tedd jóra munkássá e nemzetet, 

Hogy amihez fog óriás keze, 
      Végére hajtson minden kezdetet. 

       Add, hogy mit ember ész és kéz kivívhat, 
             Ne várja mástól mint szerencsedíjat.” 

 

Vajon hány 11–12 éves diák ismeri a fenti alkotásokat? 
Az olvasókönyv példát állít a tanulóknak a költők, írók, politikusok, mű-

vészek, felfedezők tevékenységén, hitvallásán keresztül. A XVIII–XIX. 
századból az élőkkel együtt 16 író, költő művéből válogattak a szerkesz-
tők, Mikes Kelementől Tompa Mihályig, Jókai Mórtól Molnár Ferencig. A 
történelmi személyiségek közül a Hunyadiak, a Zrínyiek, Rákócziak 
országot védő cselekedetei mellett a tanulók megismerték a Széchenyiek 
tudományművelő, tudományterjesztő tevékenységét is, Deák, Kossuth, 
Eötvös politikájának bemutatása után pedig Erzsébet királynéról szóló 
megemlékezést olvashattak. 

Az olvasókönyvben szerepelő események kiváló válogatása a magyar nép 
nemzetfenntartó cselekedeteinek, s kiváló színterei az érzelmi nevelésnek. A 11–12 
éveseknek érthető egyszerűséggel, és a történelmi tények hiteles 
bemutatásával „a naptári hónap segítségével” kerül egymás mellé 
októberben az aradi 13 vértanú cselekedeteiről és az 1918. évi október 31-i 
forradalom eseményeiről a megemlékezés, márciusban a tatárok betörése, a 
pesti nagy árvíz és a szabadság napja kínálja az alkalmat a tanítónak, hogy 
sorsról, túlélésről, akaraterőről állítson példát Arany, Petőfi mellett 
Kossuth szavaival summázva: „Eltiport nemzet újjászülethetik, de öngyilkos 
nemzetre nincs feltámadás.”  



Milyen következtetéseket vonhatott le a tanító a tanulókkal együtt a 
jelent meghatározó június 4-i trianoni békekötésről és az 59 éve megkötött 
június nyolcadiki kiegyezés eredményeiről? 

Az olvasókönyv a tantárgyi koncentrációt, a tartalmi komplexitást minta-
szerűen oldotta meg. Az egész könyvet áthatja a haza, a család, a természet, 
a munka egymást feltételező, egymás nélkül teljességben nem létezhető egysége. 

A gyermekszeretet, hazaszeretet, az otthon becsülete kellett, hogy vezérelje a 
szerkesztőket, mikor áprilisban a tanulók Körösi Csoma Sándor, Mátyás 
király, II. Rákóczi Ferenc, gróf Széchenyi István és Ferenc születése, illetve 
halála évfordulója kapcsán Körösi Csoma Sándor tibeti útja mellett Magyar 
László dél-afrikai felfedező utazásairól olvashattak a tanulók. A távoli or-
szágokat kutató felfedezők tevékenységét Széchenyi István hasonló nagy-
ságrendű cselekedetének, a Tisza szabályozásának a bemutatása követi. 

Ugyanebben a tematikában a természet szépségét, erejét, a Tiszát, az 
alföldet, a rónák végtelenjét, a hazai táj megismételhetetlen hangulatát 
Petőfi költeményei jellemzik. Vörösmarty: Madárhangok című verse a köz-
vetlen környezetet, az életet, a tavaszt szólaltatja meg.  

S hogyan találkoznak a tanulók a felnőtt világgal? Benedek Elek gyűj-
tésében a Mátyás király és az öreg szántóvető mondájában. A „Mit játszottak 
hajdanán” egyszerre kínálja a játék és a múlt élményét. 

A munkáról szól „A cukorgyártás”, s az ember lelki gondjainak, 
problémáinak orvosolhatóságáról gondolkodtat Móra Ferenc Nagyapó a 
pesti templomban című munkája és a Templomkerülő népballada. 

Az iskolai élet mindennapjairól Gárdonyi mesél: Hogyan csinálják a 
ceruzát? A feladatokról Eötvös gondolatait, és miért „Tiszteljük nagyjain-
kat!” Móra Ferenc írását teszik közzé a szerkesztők. 

Eötvös a példa az elemi iskola legnagyobb nebulói előtt. Szeptemberben a 
tanulás Báró Eötvös József, az író, a költő, az államférfi, a magyar iskola 
megteremtőjének megismertetésével kezdődik. Mindezt Gáspár János – az 
iskola céljainak, s tanulók életkorához méretezetten – nagyon egyszerűen 
teszi. Bemutatja Eötvöst, az államférfit, aki nagyon szerette családját, 
tisztelte szüleit, s azt ahogyan vall édesanyjáról:  

„Vannak asszonyok, kiknek körében boldognak érzed magadat s jobbnak, 
nemesebbnek; asszonyok, kiket mintegy vígasztalónak teremte Isten e világ bajai 
közé, mintegy áldásul, hogy boldogítsanak ... Ha a házba lépsz és mindenen öröm 
és megelégedés mosolyog eléd és minden gyarapul és virágzik: az ő művét látod. A 
lélek ő, mely mindennek életet ád. – Ilyen asszony volt anyám.” 



A szülő, a család szeretete mellett legfontosabb az iskola. A továbbiak-
ban arról olvashatunk az olvasókönyvben, hogy mit tett Eötvös a magyar 
gyermekekért:  

„Megteremtette számukra második otthonukat – az iskolát! Nem akarta, 
hogy a magyar gyermek műveletlen maradjon, még csak írni-olvasni se tudjon; 
úgy nőjjön fel, mint pusztának vad gyermeke, aki mindenkitől elmarad Európa 
művelt földjén.” 

Tudta, hogy műveltség nélkül a magyar meg nem állhatja helyét a 
többi nép között. 

S ahogy az egész olvasókönyv szilárd meggyőződéseket, a nemzet 
nagyjainak – politikusok, írók, költők, művészek, felfedezők, egyszerű em-
berek – példáin keresztül világos, egyértelmű értékeket közvetít, ugyan-
úgy állít biztos mércét, viszonyítási alapot a gyermek elé a tanulásban, a 
tudásban, az életben Tompa Mihály A pók című versével: 

 
Versenyre hítta a pók  „Mesterséggel szövéd, pók!   
A selyembogarat,  A hálószálakat, 
Remélvén, hogy fölötte  Annál finomabb is, 
 Győzelmet ő arat.  De – nem tartós, szakad. 
 
És a bogárka fínom  Selymed, művészbogárka, 
Hosszú selymet bocsát,  A tartós szálakért 
A pók ügyes kötéssel  Igazsággal nyeré el 
Szerkeszti hálaját.  A győzelembabért. 
 
Szól a bíró, kiben a  Míg széjjelmálik a pók 
Két fél megegyezett,  Hálója hirtelen: 
 S a versenyzők művéről Tart a szilárd selyemszál 
Így mond ítéletet:    Sok számos éveken. 
 
    Ki akkép él, hogy őtet 
    Túléli, mit mível: 
    Annak sírszoba díszlik 
    A hír repkényivel!” 
      
      


